
المحاضرة الثانية

 من تعريف القانون بمعناه العام بأنه مجموعة قواعد السلوك العامة المجردة الملزمة التي تنظم الروابط الجتماعية ف��ي

 المجتمع وتقترن بجزاء م�ادي ح�ال ، وتقس�ر الدول��ة الن�اس عل�ى اتباعه��ا ول�و ب��القوة عن��د القتض�اء يت��بين لن�ا ض�رورة

 القانون لقيام الجماعة ؛ إذ ل يتصور قيام جماعة بل ق�انون م��ا دام النس�ان ل يس��تطيع أن يعي��ش بمف��رده ول يف�ي بك��ل

 حاجياته بنفسه منعزل بعيدا عن المجتمع . وإذا افترض عيش النسان وحيدا منعزل عن غي��ره م��ن البش�ر ، لم��ا ق��امت

الحاجة لوجود القانون ، ولكن ليس هذا الفتراض إل مجرد تصور وهمي ل وجود له في الحقيقة والواقع .

 وعيش النسان مع غيره في مجتمع واحد يؤدي إلى قيام علقات  متنوعة بين الش�خاص ومص�الح خاص�ة لك�ل واح�د

 منهم وحصول تشابك وتناقض بين هذه المصالح مم�ا يول��د ش�رارة الختلف والن�زاع والتخاص�م م�ن ج�راء رغب�ة ك�ل

 شخص في إشباع شهواته وتحقيق مصالحه الخاصة دون اللتفات إلى مصالح الخري��ن ، ول��ذلك ل ب��د م��ن تنظي��م ه��ذه

 المص��الح تنظيم��ا يمن��ع أي تع��ارض بينه��ا ويمن��ع الفوض��ى ف��ي المجتم��ع ، وإل ف��إن الق��وي س��يأكل الض��عيف ، وتنته��ك

الحريات وتهدر الحقوق ول تكون هناك أية حقوق أو حريات .

 ووسيلة تنظيم هذه المصالح هي إصدار الوامر النهائية م��ن الس��لطة الم��رة المختص��ة كقواع��د قانوني��ة ملزم��ة للتوفي��ق

 بي��ن مص�الح الش��خاص وحماي��ة حق�وقهم وإزال��ة التض��ارب بينه��م بس��بب ه��ذه المص�الح .إذ تق�ف ه��ذه القواع��د الملزم��ة

 ضوابط تحدد ما يجب أن ىيكون علي��ه س�لوكهم ف��ي المجتم��ع وتوض��ح م��ا له�م م��ن حق�وق وم�ا عليه��م م��ن واجب�ات ع��ن

طريق رسم حدود هذه الحقوق والواجبات ، ولهذا يتعين عليهم احترامها والخضوع لها .

 فأينم��ا توج��د جماع��ة م��ن الف��راد يعيش��ون مع��ا ، تق��وم الحاج��ة إل��ى وج��ود الق��انون لتنظي��م الرواب��ط بينه��م . ولم��ا ك��انت

 الروابط الجتماعية بين الفراد تختلف باختلف نواحي الحياة والزمان والمكان وطبيعة هذه الروابط ، فكان ل ب��د م��ن

 أن تكون القواعد القانونية التي تنظمها مختلفة أيضا تبعا لذلك. إل أن الفكرة العامة الجوهرية للزوم هذه القواعد واح��دة

 مهما اختلفت طبيعة الروابط التي تنظمها ، أل وهي فكرة التنظيم . ولهذا قي��ل أن (الق��انون س��يد الع�الم) . فالق�انون لزم

 لقيام الجماع�ة ، والجماع��ة لزم��ة لحي�اة النس�ان ول يمك��ن لي مجتم��ع أن يتمت��ع ب��المن والس��تقرار إل بت��أمين س��يادة

 القانون فيه . لن القانون يضع قواعد عامة ملزمة تحدد ما للشخص من حق��وق وم�ا علي��ه م��ن واجب��ات داخ��ل الجماع��ة

 ويرسم طريقة التنافس المشروع بين الشخاص في المجتمع للحيلولة دون التعدي والتصادم ويرسم لكل شخص حدا ل

 يتجاوزه في التمتع بحقوقه وحريت��ه ليهيء للجمي��ع ق�درا م��ن الحري�ة ومج�ال للنش�اط بغي�ة حف�ظ كي�ان المجتم��ع وتحقي�ق

الصالح العام .
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 فكل شخص يتمتع بالحقوق والحريات المقررة له بمقتض�ى الق�انون ويباش�رها ف�ي الح��دود ال��تي رس�مها الق��انون ل�ه ول

 يستطيع أن يعتدي على حقوق الخرين . لن حرية كل شخص تقف عندما تبدأ حري�ة الخري��ن . وإذا اعت�دى ، فهن��اك

الجزاء الرادع الذي يقرره القانون . 

 فالقانون إذا يقرر الحقوق للفراد ويحميها ويصون حرياتهم ضمن المص��لحة العام��ة لحف��ظ كي��ان المجتم��ع عل��ى أس��اس

 س��ليم تتحق��ق في��ه مب��ادىء العدال��ة بش��كل يكف��ل كي��ان الجماع��ة ويض��من تق��دمها ورقيه��ا . وم��ن هن��ا تظه��ر لن��ا بوض��وح

 ضرورة القانون وأهميته لحف��ظ كي��ان المجتم��ع . فه��و ملزم ل��ه ف��ي نش��أته ومس�اير ل��ه ف��ي تط��وره . ويتض��ح لن��ا أيض�ا

 غرض القانون إلى جانب ضرورته . إذ أن القانون يرمي في الواقع إلى غرضين رئيس��ين : الول ه��و إق��رار وص��ون

 حق��وق وحري��ات ومص��الح الف��راد ، والث��اني ه��و حف��ظ كي��ان المجتم��ع بت��أمين النظ��ام والس��تقرار في��ه وكفال��ة تحقي��ق

المصلحة العامة .

 فوظيفة القانون الساسية ه��ي تنظي��م المجتم��ع تنظيم��ا يحق�ق ه��ذين الغرض��ين ويوف��ق بينهم��ا . أو بعب�ارة أخ�رى وظيف��ة

 القانون هي تنظيم المجتمع تنظيم��ا م��ن ش�أنه التوفي�ق بي��ن مص�الح الف��راد وحري��اتهم وبي��ن الص�الح الع�ام للجماع��ة بم��ا

 يحقق الخي�ر الع�ام م��ن أج�ل ت��وفير أس�باب بق�اء المجتم�ع ورقي��ه .وم��ن أج�ل أداء ه��ذه الوظيف�ة وج�د الق�انون من��ذ عي�ش

 النسان ف�ي المجتم��ع . ففك��رة المجتم��ع وفك�رة الق�انون متلزمت��ان ؛ لن الحي�اة ف�ي المجتم��ع ت�وحي إلين�ا بوج�ود خط��ة

 مرسومة لنشاط أعض�ائه .وم�ن ه�ذا اليح�اء يس�تخلص العق�ل فك�رة الق�انون لتحقي�ق التقري�ب والتوفي�ق بي�ن حقيق�تين ل

 يسهل التوفيق بينهما ، هما حرية الفرد ومصلحة المجتمع .ويجب أن يس��تند ه��ذا التوفي��ق إل��ى أس�اس المس�اواة والعدال��ة

بين الفراد . إذا بين القانون والحياة داخل المجتمع صلة وثيقة العرى وارتباطاS على جانب من الهمية.

 فالقانون ل يمكن أن ينشأ إل حيث يكون هناك مجتمع يتولى تنظيمه وتحديد القواعد التي يجب أن تق��وم عليه��ا علق��ات

الفراد فيه. ول يمكن أن نتصور قيام مجتمع دون نظام صالح يبنى عليه ويتولى القانون أمر تحديده وفرضه.

 وما دام القانون يتولى تنظيم المجتمع وعلقات الفراد فيه، فمن الطبيعي لنا أن نتساءل عن الدور الصحيح الذي
 يؤديه هذا السبيل والحد الذي يقف عنده في تدخله في شؤون الفراد وعلقاتهم المختلفة, الجواب على هذا السؤال
 يختلف في الواقع باختلف وجهات النظر التي تتولى معالجته والرد عليه، ونستطيع أن نميز خلل وجهات النظر
 هذه بين مذهبين رئيسين هما: المذهب الفردي أو الحر من جهة، والمذهب الشتراكي أو التدخلي من جهة ثانية.

 يقوم هذا المذهب الذي ساد أواخر القرن الثامن عشر والقسم الكبر من القرن التاس��ع عش��ر، عل��ى تق��ديس حري��ة الف��رد

 تقديساS  كاملS واعتبارها حقاS أساسياS من واجب المجتمع أن يبذل قصارى جه��ده للمحافظ�ة عليه�ا، وم�ن واج�ب الق�انون
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أل يتدخل للحد منها إل بالقدر الضروري جداS الذي ل غنى عنه .

 ففي ظل المذهب الفردي أو الحر نج�د إذن أن نط�اق الق�انون يض�يق إل�ى ح�د ك��بير ه�و ه�ذا ال�ذي يقتض�يه ت��أمين إقام��ة

الحرية للجميع، ومنع الناس من التجاوز بعضهم على بعض.

 حري�ة الف��رد واحترامه�ا، ق�د$إن المذهب الفردي أو الحر، على ما يقتضيه من مث�ل علي�ا ودع�وى مخلص�ة إل�ى تق�ديس

  الذي ظهرت بوادره في منتصف القرن التاسع عشر ول يزال مستمراS حتى يمن��االخير بسبب التطور الجتماعي ،بدا

هذا غير كاف لقامة نظام صالح يؤمن العدل والطمأنينة والستقرار لجميع المواطنين في المجتمع.

 وعلى هذا قامت النظريات الشتراكية الحديثة تدعو الدولة إلى الت��دخل ف��ي ش��ؤون الف��راد لحماي��ة الض��عفاء م��ن تس��لط

 القوياء وسيطرتهم فالق�انون  بحس�ب ه�ذه النظري�ات ل يجي�ب ان�م تقتص�ر مهمت��ه عل�ى دور س�لبي ب�ل يج�ب أن ي��ؤدي

دوراS إيجابياS فيتولى بنفسه تنظيم علقات الفراد وشؤونهم حين يخفق هؤلء في تنظيمها على أساس عادل صحيح .

 وفي تقسيم آخر للمذاهب المأصلة للقانون ونشأته المتعلقة بفلسفة القانون من حيث أنه تعبير عن إرادة السلطة
الحاكمة التي تملك حق وضع القانون وإلزام الناس به حصرا ؟ أم انبثاقا من فكرة العدالة والقانون الطبيعي ؟

أول : المذاهب الشكلية

 ففي ظل المذهب الشتراكي أو مذهب التدخل نجد أن للقانون مجالت أوسع واعم من المجال الذي يريده أن يدور
 فيه المذهب الفردي لن دور القانون في الواقع ل يقتصر على تأمين الحرية للجميع وتركهم يعملون بأنفسهم وإنما
 هو يقوم أيضاS على التدخل في أعمالهم وشؤونهم لتنظيمها عندما تقتضي الضرورة أو المصلحة ذلك ومن هنا كان

مبعث التساع الحالي لنطاق  علم القانون.

ثانيا: المذاهب المثالية
 ومن أهم هذه المذاهب (مذهب القانون الطبيعي)الذي ذهب إلى أن أصل القوانين الوضعية هو ما أودعه ا في
 الطبيعة من قانون طبيعي ، وهو ثابت وسرمدي وخالد ل يتغير بتغير الزمان والمكان شأنه شأن حياة النسان

 الطبيعية الخاضعة لقوانين ثابتة في مختلف الشعوب ، ويكشف العقل البشري عن هذا القانون الطبيعي ويخضع
جميع الناس لسلطانه وهو يوجههم لما فيه خيرهم وصلحهم .

ثالثا: مذهب التطور التاريخي
 تصدى صاحب هذا المذهب الفقيه اللماني (سافيني) لفكرة التقنين معارضا عل�ى أس�اس أن وض��ع الق��انون ف�ي م��واد

 مقننة يقضي على نموه نموا ذاتيا تدريجيا ويجعله جامدا فاقدا عنصر الحياة مفتقرا إلى التطور الدائم غير المحسوس

.

 ويرى (سافيني)أن القانون من مظاهر الحياة الجتماعية ، وهو جزء من التراث الق��ومي وثم��رة التط��ور الت��اريخي ،

 وه��و به��ذا العتب��ار كاللغ��ة وال��دين والتقالي��د لي��س باس��تطاعة المش��رع أن يص��نعه ص��نعا ، ب��ل أن��ه ينم��و نم��وا مط��ردا
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 وتدريجيا وبصورة غي�ر منظ�ورة . فه�و ليض�ع للق�انون معي��ارا ش��كليا ، كم��ا أن��ه ل يجع��ل م��ن الفرض�يات المنطقي�ة

 المجردة سبيله لمعرفة كنه القانون ، بل اعتمد على اس��تقراء التاري��خ ف��ي ت��برير نظريت��ه وت��دعيم أسس��ها المتمثل��ة ف��ي

ضرورة القانون وتطوره .

 وينك��ر (س��افيني) وج��ود ق��انون ط��بيعي ث��ابت غي��ر متغي��ر ويؤك��د أن الق��انون يتغي��ر ويتط��ور وفق��ا لحاج��ات ك��ل أم��ة

 وظروفها ، ما يترتب عليه اعتبار العرف المصدر الول للقواعد القانوني��ة ، وأن عل�ى المش��رع أن يع��دل النص��وص

وفقا لتطورات المجتمع .

رابعا: المذاهب المختلطة (مذهب العلم والصياغة
يقيم صاحب هذه النظرية (جيني) القانون على ركنين هما (العلم) و (الصياغة) .

 فرك��ن العل��م عن��ده ه��و الم��ادة الولي��ة ال��تي يس��تطيع العق��ل أن يكتش��فها لص��ياغة القاع��دة القانوني��ة م��ن واق��ع الحي��اة

 الجتماعي��ة ، وه��ي عب��ارة ع��ن حق��ائق متع��ددة يش��كل مجموعه��ا م��ادة الق��انون ، وه��ذه الحق��ائق ق��د تك��ون واقعي��ة أو

تاريخية أو عقلية أو مثالية .

 أما ركن الصياغة عنده ، فهو أن الحق�ائق المستحص�لة ع�ن طري�ق العل�م ال�تي تش�كل الم�ادة الولي�ة للقاع��دة القانوني��ة

تحتاج إلى صياغة وصب في شكل قواعد قانونية لتنظيم الروابط الجتماعية.

خامسا: نظرية الغاية الجتماعية
 قبل صاحبها الفقيه اللماني (اهرنج)بمقدمات النظريات الخرى إل أنه يع��ترف للمش�رع لب�إرادته ودوره ف�ي تحق�ق

 الهداف المعينة التي يرمي إليها الق�انون ل ب�ل أن�ه يق�رر أن الرادة ق��د تص��بح م��ن الق��وة أحيان�ا بحي�ث تس��تحيل إل�ى

 كف�اح مس�تمر ، فه�و يرف�ض مب��دأ التط�ور ال�ذاتي للق�انون دونم�ا غاي��ة أو ه�دف معل�وم . فأس�اس ه�ذه النظري�ة الغاي�ة

والكفاح .

تعريف الخل�ق
 مجموعة المبادئ والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر الموجودة في ضمير الجماعة غايته السمو بالنفس نحو مثل

أعلى لسعادة النسان والمجتمع.

تعريف القاعدة الخلقية
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 قاعدة تحتوي على السلوك النساني السليم (مع النسان، الحيوان، الجماد) المبنيه على القيم المطلقة (الحق، الصدق،
المانة، الخير، الفضيلة ... الخ ) والتي هي موجودة في الفطرة.

مصدر القاعدة الخلقية
الفطرة.

 
الجزاء الخلقي

هو جزاء معنوي :

استنكار واشمئزاز المجتمع.   -1

تأنيب الضمير.   -2

الفر�ق بين القاعدة القانونية والقاعدة الخلقية
 ل إلزام قانوني في القاعدة الخلقية.-1

 الجزاء على المخالفة الخلقية هو جزاء معنوي.-2

مصدرها ضمير المجتمع وفطرة الفرد بينما مصدر القاعدة القانونية السلطة التشريعية.-3

 القاعدة الخلقية أوسع من القاعدة القانونية.-4

 القاعدة الخلقية غايتها المثالية أما القاعد القانونية فغايتها المنفعة.-5
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تعريف القاعدة الدينية

هي أوامر ا لعباده في عقيدتهم وعبادتهم لسعادتهم في الدنيا والخرة.

تعريف القاعدة القانونية

هو خطاب ملــــزم  لتنظيم علقات  عموم الشخاص في المجتمع.

القانونية

وضعت من قبل البشر: مادي + معنوي

القاعدة القانونية و القاعدة الدينية
 
__ العبادةالمعاملت           العقيدة  

القاعدة الدينية أشمل القواعد لنها تنطوي أو تظم القاعدة الخلقية والقاعدة القانونية والقاعدة العرفية.
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هي مجموعة من الفعال تعارف عليها المجتمع.

الفـــــرق

لمجاملت تنطوي على إلزام أدبي.- جزاء معنوي ( المعاملة بالمثل ).

القانونية من البشر  إلزام قانوني . الستنكار من المجتمع. جزاء مادي محسوس ( يوقع من السلطة العامة ).

مـــثال

إطراء البضاعة من قبل البائع للمشتري ( هذا عرف ليس عليه عقوبة ).

أما الطراء المبالغ فيه فهذا يصبح غشاS يعاقب عليه القانون.

. عدد القواعد الجتماعية
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 فرق بين قواعد الخلق وقواعد القانون . 

فرق بين قواعد الدين وقواعد القانون . 

فرق بين قواعد المجاملت والعادات الجتماعية وقواعد القانون .

ما أوجه الشبه بين قواعد القانون والدين والخلق والمجاملت والعادات الجتماعية ؟ 

عرف قواعد الخلق .

عرف قواعد الدين .

عرف قواعد المجاملت والعادات الجتماعية .

ما ضرورة القانون ؟

ما الغرض من القانون ؟

فصل المذاهب الفكرية والمدارس المؤصلة للقواعد القانونية .
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